
WELCOME TO THE
PLACE WHERE YOUR
TALENT GROWS



Despertar os sentidos e saber ousar



Nome que se dá a uma determinada
habilidade humana e que pode ser
desenvolvida caso exista uma motivação
ou sejam aplicados determinados
conhecimentos.

TALENTO
Uma vocação
ou um dom



É graças a pensamentos e feitos que
conseguimos fazer melhor ou diferente de
todos os outros e dessa forma nos
distinguirmos enquanto indivíduos. 

INDIVIDUALIDADE



Consiste na aquisição de uma nova
capacidade e no aperfeiçoamento ou no
desenvolvimento de uma capacidade já
existente.

EDUCAÇÃO
O objeto da educação
exprime uma intenção
e descreve uma
mudança.





Uma organização desenhada para proporcionar, a quem
dela usufrui, o desenvolvimento dos seus conhecimentos,
capacidades e competências.



Dedicada a oferecer a estudantes e profissionais os meios
para atingir objetivos individuais, através de uma jornada
focalizada na inovação e criatividade, com a prepetiva de os
tornar líderes nas suas áreas de atuação.



Ver os obstáculos como desafios para chegar mais longe.



Precisa de tempo, de informação, de
preparação, de incubação e só depois
surge o ato criativo.

CRIATIVIDADE
Criar não é um
processo mágico,
instântaneo ou
mecânico.



Num mundo cada vez mais exigente, para
sermos inovadores temos que ser nós a
ditar tendências.

INOVAÇÃO
É preciso, quase
diariamente, inventar,
renovar, transformar e
criar realidades
diferentes.



Estar atento às pessoas com quem
trabalha inspirando e motivando sem
nunca perder de vista o seu potencial.

LIDERANÇA
Conceber um
caminho e
ambicionar
percorrê-lo.



Apreender as oportunidades criativas que vão surgindo.



Tendo em vista a estimulação do nosso
mais precioso ativo incorpóreo: a
criatividade. 

VISÃO
Focalizamos o
nosso know-how
para nichos
específicos de
ensino. 
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INSDÚSTRIAS CRIATIVAS

INOVAÇÃO
CRIATIVIDADE

LIDERANÇA



"A experiência é como nenhuma outra, os temas abordados são
debatidos por estudantes de outros países que vivem diferentes
realidades. Essa diversidade cultural é compartilhada online e
resulta num grau de conhecimento incomparável."
Eduardo Loyo, antiga aluno MA Marketing - LSDM



Educação e Formação
As escolas não podem ser palcos únicos da racionalidade e
da lógica, devem igualmente estimular o talento e a
criatividade.



"Foi radical. Foi desafiante. Estava habituado a ter uma
imagem e aqui dei o real valor à voz. Há uma mensagem para
lá da imagem. Foi muito bom e enriquecedor."
Diogo Passuco, antigo aluno curso Apresentador de TV e Rádio - Restart



Gonçalo
Caetano Alves
FUNDADOR

Com uma experiência de
aproximadamente 40 anos, este grupo
empresarial possui um projeto de
crescimento em que pauta pela
focalização na sua área de intervenção,
com intuito de reforçar a atual liderança
nacional da sua oferta, bem como dar
seguimento ao processo de
internacionalização que encetou em 1997.



OUR NETWORK



LSDM

THE WORLD IS DIGITAL!

A London School of Design and
Marketing, é uma escola
especializada em Design e
Marketing que propõe alterar o
paradigma de ensino através de uma
formação inovadora e criativa,
100% online e disponível em inglês,
espanhol e português. Uma
experiência de aprendizagem com
resultados práticos através de uma
orientação sistemática, combinando
as características vocacionais dos
alunos com a conexão avançada de
competências técnicas.



RESTART

CREATIVE EDUCATION

A Restart é uma escola de formação
profissional e certificada que aposta na
formação de cursos em diversas áreas da
comunicação, audiovisuais, digital, eventos
e som e música.
O método Restart é o que distingue esta
escola pois os cursos são totalmente
enquadrados no mercado de trabalho,
leccionados por profissionais em cada
área de atuação. 
Cada aluno tem a possibilidade de
experienciar a flexibilidade de cada
curso, conseguindo realizar o mesmo ao
seu ritmo através do blended learning.



TALENT
UNIVERSITIES

INOVAÇÃO E TALENTO

A Talent Universities é uma plataforma
especializada na gestão de talento,
com o objetivo de oferecer a melhor
formação, worldwide, e orientação para
o mercado de trabalho de acordo com
as necessidades de cada pessoa de
forma individual.

Selecionamos universidades que
cumprem com os requisitos de qualidade
de forma a assegurarmos a qualidade
de ensino para os nossos alunos.



COLÉGIO
PORTUGUÊS

VALORES COM FUTURO

O Colégio Português foi criado a pensar
em todas as legítimas preocupações dos
pais dos tempos modernos. Acolhe e
ajuda a desenvolver as crianças dentro
de parâmetros pedagógicos
fundamentais na educação dos filhos.

Cada espaço físico é transformado num
espaço pedagógico tendo sempre em
conta o respeito pelo estádio de
desenvolvimento de cada grupo e de
cada criança.



MORANGOS

FAZER BEM.
É nesta qualidade que assenta o projeto
educativo da Rede Morangos.

A Rede Morangos de Educação Infantil é
um sistema integrado de educação que
promove o equilíbrio perfeito entre
emoção e razão, entre afeto e
conhecimento, entre partilha e
autonomia. E tal como o fruto, que
também faz bem ao coração e ao cérebro,
na Morangos queremos que todas as
crianças aprendam e desenvolvam as
suas qualidades com um excelente
coração e um cérebro extraordinário.



FUN CODERS
ACADEMY

AQUI É MAIS FUN!

A Fun Coders Academy foi criada
conseguir capacitar a nova geração, os
nossos futuros líderes, de competências
técnicas e sociais necessárias à
programação.

Queremos, através de uma oferta de
cursos com várias linguagens de
programação, assente num modelo
pedagógico, visar a autonomia dos
alunos e a sua emancipação
recorrendo à gamificação.



"Recomendo vivamente a participação neste bootcamp,
muito bem organizado e especialmente interessante para os
miúdos que pretendem seguir essa área de formação."
Testemunho de um pai em relação ao bootcamp de programação - Funcoders



Assumir o Talento como driver fundamental do futuro da
educação, promovendo a mobilidade de professores,
estudantes e investigadores, numa rede de escolas com
características únicas.



Num mundo em mudança constante, a educação
permanece sempre em primeiro lugar. Ela é a chave do
sucesso e da mudança dos destinos pessoais de cada um de
nós.



FALE CONNOSCO

WWW.TALENT-SGPS.COM

https://www.talent-sgps.com/language/pt/contactos/
https://www.talent-sgps.com/language/pt/

